
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ن الجزء  1  . استخدم قطعة من الورق المقوى )للبطاقات( أو الورق الخاص باألعمال اليدوية بحجم غطاء )رفرف( الكيس تقريبًا، ارسم ولو ِّ
ق عينين من البالستيك أو عينين و خد ين ين و األنف. أو ألصِّ ْبت(، الخد  فل بالكامِّل )العينين، اأُلُذنين )إن رغِّ  من    العلوي من وجه الط ِّ

ن.  الورق الُملو 

هِّ و َضعُه جانبًا.  اختر لونًا آخر من ورق األعمال اليدوي ة، ُقم برسمِّ وَقص  حدود الجانب األيمن فقط من  :وجه نصف الَبَشربالن ِّسبة ل  وجهِّ
ة بالط فل)تلميح صة للط فل-: قبل أن تقوم بَِّتلوينِّ القِّطعة الخاص   ،  -نصف َبَشر-الكامِّل، ُقم برسم حدود هذه األجزاء على الورقة الُمخص 

هِّ و غِّطاء الرأس و السترة(.  ِّ النصفِّ األيمن فقط من وجهِّ  ُثم  ُقم بِّقص 

 على ورق األعمال اليدوِّي ة بحيث يكون عرُضها بنفس عرضِّ الوجه بأكملِّه و يكون ارتفاُعها ما  الكامل -. ارسم حدود قب عة الط فل 2
يش أو الن ِّثار)ُقصاصات الورق الل مَّاع 3-2بين   و  ". زي ِّن الُقب عة كامِّلًة بتلوينِّها أو بعمل نماذج من زخارف مختلفة عليها أو استعمل الر 

ن. اعمل نِّصف ن( أو قِّطع من القماش القديم أو الورق الُملو   .  1وجه في الخطوة -ُقب عة من نفس ورق األعمال اليدوية مثل نصف-الُملو 
طاء الرأس. -ال تُقم بتزيين قِّطعة نِّصف   غِّ

طاء الرأس الكامل و الُمزي ن فوق الوجه الكامل الذي ُقمت بِّإعداده في الُخطوة 3 ، ُقم بإلصاق الوجه و غطاء الرأس )الكاملين(  1. ُقم بإلصاق غِّ ف  د أن يجِّ . بُمجر 
ق النِّ صف  . ألصِّ ف  طاء( كيس الورق )تأكد من عدم إلصاق الغطاء إلى األسفل(. َدعه يجِّ غطاء الرأس معًا بحيث يكونا ُمتناسبين -وجه و الن ِّصف-أعلى َرفرف )غِّ

بًا لم  ا بعد. ال تُقم بإلصاق الن ِّصف وجه/غطاء الرأس بالكيس.تمامًا فوق القِّطعة بأكملِّها، و ضع الُكل جانِّ

فل. 4 ه  الكامل-بالن ِّسبة لسترة الط ِّ سمِّ  استعمِّل قِّطعة من ورق األعمال اليدوي ة أو ورق التغليف أو الورق المرسوم للُجدران  : و جِّ
زام و بإضافة يكون طولها بنفس طول كيس الورق تقريبًا ُثم  ارُسم و ُقص  سترُة نيم. ُقم بتزيين ا  لسترة بالت لوين و بإلصاق حِّ

راعين  ف. ُقم بقِّص  ذِّ    2و حذاء  2الخرز،  األزرار، الُكَويرات الصوفية، الُملصقات، قِّطع من القماش، و ما إلى ذلك. َدعِّ الُكل َيجِّ
ق هذه القِّطع على ظهرِّ ال ن حسب الرغبة. ألصِّ ن أو لو ِّ اًل ورق األعمال اليدوي ة الُملو  بًا أثناء  مستعمِّ  سترة. دْع جانِّ

سم "النِّصف بشر".   تجميع جِّ

سمِّ الن ِّصف بشر بالن ِّسبة لسترة  استعمل ورق األعمال اليدوية الذي مرسوم عليه نِّصف الَبَشر و ُقص   :و جِّ
د و حذاء د آخر من الورقة التي عليها  السترة على الن ِّصف. ارُسم ُثم  قم بَِّقص ذراع واحِّ  واحِّ

فل-َبَشر/ الن ِّصف-’الن ِّصف ذاء األيسر للط ِّ راع األيسر و كذا الحِّ فل’ )تلميح: ُقم برسم حدود الذِّ  الكامل -طِّ
 سترة بنفس األماكن كما َفعلَت -كنموذج(. ُقم بإلصاق الذراع و الحذاء على الجانب الخلفي القِّطعة ’نِّصف

ة ب’ال فلبالقَِّطع الخاص  ب أن ُتغط ي قِّطعة ’الن ِّصف -ط ِّ فل’ تمامًا نِّصَف  -َبَشر/ الن ِّصف-الكامِّل’. )يجِّ  طِّ
فل فحة التالية(.  -الكامِّل’  -قِّطعة ’الط ِّ ع الرسم التوضيحي على الص   راجِّ

فل5 سم ’الط ِّ ق جِّ رص   -. ألصِّ  الكامِّل’ )السترة، الذ راعين و الحذاء( على الوجه األمامي للكيس، مع الحِّ
طاء أو فتحة الكيس لألسفل. على ع  دم إلصاق ُكًل من غِّ

 

 

 

 

 قِّصص الُهدهد التعليمية
  نصُف بشر  

 األيدي الورقيةُدمى 

 :األدوات التي سوف تحتاجها
نة، أقالم تخطيط، أكياس وجبات الغذاء الورقية، أقالم خشبية  نة، أقالم شمع ملو  ملو 

ى  ن خاص باألعمال اليدوية أو ورق مقو  غِّراء، أداة لبسط العجين، ورق ملو 
اسة، قص، دب  ك )للبطاقات(، شريط الصق، مِّ ورق جرائد  ،(فيلكرو شريط أو) ورق  مشبَ

مناديل ورقية، ورق التغليف، أكياس  اختياري:لالستعمال على المكاتب أو الطاوالت. 
س ق قديمة، أسالك تنظيف الغليون، رقائق معدنيةالت  طع من القماش، وُّ ، خرز، أزرار، قِّ

عر، عيون بالستيكية، إلخ. ل للش  ضع اليد داخل الكيس و ُقم  خيط الغزْ
مية.   بتحريك فم الدُّ

للحصول على 
أفكار أخرى تتعل ق 

بالدُّمى و مواد 
أخرى، راجع 

 الصفحة التالية.
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: ي  ن يات ُدمى العِّصِّ ن أن ُتْصَنع من خالل رسمِّها على ورق  يمك جِّ
ن يات بتشكيل   ها. ُيمكن صناعة أجنِّحة الجِّ ُمقو ى)للبطاقات( ُثم قص ِّ

أسالك تنظيف الغليون على هيئة أجنِّحة ُثم لف ِّها ببالستيك التغليف 
مع إلصاقِّه أو ُقم بإلصاق أسالك تنظيف الغليون هذه على مناديل  

حرًا.   ورقية ثم ُقص من حولِّها. أضف بعض  الل م اع حتى تبدو أكثر سِّ
استعمل الغِّراء أو شريط الصق لتثبيت األجنِّحة على ظهر  

 الُقصاصات.
 

قًا لتثبيت َعصى أو قلم رصاص على ظهر القِّطع التي   استعمِّل شريطًا الصِّ
ها و حر ِّكها قليال لتجعلها تطير.  تم  قصُّ
 

مية الورقية برسم أو إلصاق لِّسان أحمر على  6 . أكمِّل إعداد الدُّ
طاء )رفرف( الكيس. ق    خلفية سوداء تحت غِّ أرُسم ُثم  ُقم بِّقص  لواحِّ

ن ِّيات و ُفرن   حرية و الجِّ ثل السيف و زجاجة الدواء الس ِّ أخرى مِّ
الطبخ و ما إلى ذلك. اْبتدِّع شخصي ات أخرى مثل الملِّك و الملِّكة و  

 الت ِّن ِّين )اط لِّْع على األفكار أدناه(. 

فل فل’ الكامل’ إلى ’نِّصف َبشر/-تحويل’الط ِّ : استعمل مشَبك ورق طِّ
)أو شريط فيلكرو إن كان في الُمتناول( لتثبيت رأس ’الن ِّصف َبشر’ 

ع  سم )راجِّ سم ’الن ِّصف َبشر’ فوق كامِّل الجِّ أعلى الكيس و تب ِّث جِّ
الصفحة السابِّقة(. ُيمكن إزالة هذه القِّطع أو استبدالها حسب  

 الرَّغبة خالل المسرحية. 

 أفكار حول تصميم مسرح العرائس
ون ُدماهم/عرائِّسهم من تحت  * ضع سماطًا او مالءة فوق طاولة ثم يقعد التالميذ تحت الطاولة و يمد 

 .القماش لُمباشرة حواراتهم
ص * ُقم بَقص نافذة مستطيلة من الجهة األماميًة لصندوق  كبير  من  الورق الُمقو ى )مثل الذي يخص 

( 2-1لألجهزة المنزلية( وكذلك ُقص "باب المسرح" من الجهة الخلفية. اطلب من تلميذ أو اثنين )
 الدخول إلى الصندوق ثم القيام بمسرحياتهم الهزلية عبر النافذة.

من التالميذ الجلوس و تأدية مسرحياتهم الهزلية  * ضعِّ الكراسي مقابِّلًة لبعضها البعض و اطلب 
مى/العرائس متوفرة قي قسم الدراما أوفي صندوق التخزين جاهزة لالستعمال   لبعضهم البعض. اجعل الدُّ

 عند الحاجة.

 

 دعِّ الدُّمى تجف تماما قبل االستعمال.
في بعض األحيان يتطل ب األمر إضافة قليل  

أو التدبيس من   الصق  من الغِّراء أو شريط
 أجل التثبيت.  

 استمتع !

 

 


